Nyhetsbrev 1: 2022

Det här är det första nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:
• Ny mejladress till tillsyn alkohol/tobak
• Folkhälsomyndigheten förlänger svarstiden på länsrapporten
• Infoträff tobaksfria nikotinprodukter

LÄNSSTYRELSERNA

Ny funktionsbrevlåda för tillsyn
alkohol/tobak på Länsstyrelsen Skåne
Vår nya mejladress är alkohol.tobak.skane@lansstyrelsen.se och ska användas
istället för våra personliga mailadresser.

Ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter ‐ nationellt
webbinarium
Livesändning den 31 mars kl. 10‐12
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in Sveriges kommunala
tobakshandläggare till ett informationstillfälle om tobaksfria
nikotinprodukter. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att
informera om vad regleringen innebär och vad kommunerna behöver
göra i samband med att den nya lagen som ser ut att träda i kraft
den 1 juli 2022.
Informationstillfället kommer att vara digitalt och sändas på
Länsstyrelsens youtubekanal. Det krävs inte någon anmälan för att
delta. Sändningen kommer att spelas in och ligga kvar på Youtube så
det går bra att titta på sändningen även i efterhand.
TILL LIVESÄNDNINGEN

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

LÄNSRAPPORTEN ‐ SVARSDATUM FÖRLÄNGS
Folkhälsomyndigheten förlänger sista svarsdatum till den 24 februari för att besvara
länsrapportens undersökning. Arbetar du med alkoholservering, detaljhandel folköl,
tobakstillstånd eller rökfria miljöer men inte fått någon länsrapportsundersökning så
kontakta oss ﴾se kontaktuppgifter nedan﴿.
Tveka inte att höra av dig om du har övriga frågor eller funderingar som rör
länsrapporten.

KONTROLLKÖP
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat materialet kopplat till kontrollköp. Materialet
är anpassat till nu gällande lagstiftning och omfattar även e‐cigaretter och
påfyllningsbehållare. Kontrollköpsguiden heter numera "Stöd för kommunerna vid
kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e‐cigaretter och påfyllningsbehållare”.

FÖRSENAD UTBILDNING
Den utbildning som Folkhälsomyndigheten har fått i regeringsuppdrag att ta fram
och som riktar sig till kommunala alkoholhandläggare kommer att bli försenad.
Uppdraget skulle redovisas den 30 mars 2022 men skjuts nu upp till hösten 2022.

ÖVRIGT AKTUELLT

Tillsynsutbildning
Under våren kommer STAD ﴾Stockholm förebygger Alkohol‐ och
Drogproblem﴿ att genomföra en tillsynsutbildning tillsammans med
Polisen och Stockholms stad. Utbildningen riktar sig till hela landets
kommunala alkoholhandläggare/inspektörer samt poliser som utför
krogtillsyner.

LÄS MER OM UTBILDNINGARNA

Höjd alkohol‐ och tobaksskatt
I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på
alkohol och tobak ska höjas. Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och
träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. Ingen länsstyrelse
eller kommun är remissinstans till förslaget.

LÄS MER OM FÖRSLAGET

KONTAKTPERSONER
KONTAKTA OSS
Christi Kara
010‐224 14 99
Peter Mijdema
010‐224 11 21
Bengt Wassberg
010‐224 10 27
Ni når oss via e‐post via denna adress: alkohol.tobak.skane@lansstyrelsen.se

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

